ROZDZIAŁ 1

Gdzie w tych ciemnociach by George. Blaze nie widzia
go, ale sysza dobrze i wyra nie jego gos, szorstki i odrobin
zachrypnity. Ten gos zawsze brzmia tak, jakby George by
akurat przezibiony. Pamitka po wypadku z dzieci stwa.
George nigdy nie mówi, co si stao, ale na grdyce mia
fenomenaln blizn.
— Nie ten, matole, chyba widzisz, e cay jest oblepiony
naklejkami. Bierz chevroleta albo forda. Granatowego albo
zielonego. Ma mie dwa lata. Dokadnie dwa, ani wicej, ani
mniej. Taki samochód nikomu nie wpadnie w oko. I eby
nie mia adnych naklejek.
Blaze min niedue auto ze zderzakiem oklejonym
nalepkami i poszed dalej. Nawet tutaj, na samym ko cu
parkingu, sycha byo stumione, dudnice basy dobiegajce
z piwiarni. W sobotnie wieczory, takie jak ten, knajpa pkaa
w szwach. Na dworze byo diablo zimno. Blaze podjecha
do miasta autostopem, ale ju od czterdziestu minut wasa
si po dworze i uszy zmarzy mu tak, e przesta je czu.
Zapomnia czapki. Bez przerwy o czym zapomina. Chcia
wyj rce z kieszeni, eby zasoni uszy, ale George mu nie

pozwoli. Moesz je sobie odmrozi, powiedzia, ale rk nie
moesz. Nie potrzebujesz uszu, eby odpali samochód na
krótko. Na dworze byo minus szesnacie.
— Ten — wskaza George. — Po prawej.
Blaze odwróci gow i zobaczy saaba. Z naklejk. Nie
nadawa si zupenie do wzicia.
— To jest lewa — objecha go George. — Mówiem: po
prawej, matoku. Prawa rka to ta, któr dubiesz w nosie.
— Przepraszam, George.
Tak jest, znów zrobi z siebie matoa. Duba w nosie
potrafi obiema rkami, ale wiedzia dobrze, e prawa to ta,
któr si pisze. Pomyla o tej rce i spojrza w tamt stron.
Ciemnozielony ford.
Blaze podszed do niego, stpajc ze starannie udawan
swobod. Obejrza si przez rami. Ta piwiarnia, do której
nalea parking, to by bar studencki. Nazywa si Worek.
Gupio, bo przecie worek si ma z jajami. Knajpa miecia
si w suterenie. W pitki i soboty graa tam kapela. W
rodku na pewno byo toczno i ciepo, a na parkiecie skakao
mnóstwo dziewczynek w krótkich spódniczkach. Gdyby tak
tam zajrze, tylko rzuci okiem...
— Co ty mi tu odstawiasz? — parskn George. —
Niedzielny spacerek z rodzin? Mojej lepej babci by nie
nabra. Rób, co masz robi, tak?
— Dobrze, ja tylko...
— Jasne. Wiem. Ty tylko. Skup si na robocie.
— Dobra.
— Kto ty jeste, Blaze?
Zwiesi gow i pocign nosem, poykajc gila.
— Mato.
George zawsze mówi, e matolstwa nie ma si co
wstydzi, ale fakt jest faktem i trzeba si z nim pogodzi.

Mato nie nabierze nikogo, e ma nie wiadomo ile oleju we
bie. Wystarczy spojrze i wiadomo: wiato si pali, ale w
domu pusto. Mato zawsze ma tylko zrobi swoje i spada.
A jak go zapi — od razu przyzna si do wszystkiego, byle
nie sypa tych, co z nim byli. Bo ca reszt i tak w ko cu
z niego wycisn. George mówi, e matoy kami jak pierdoy.
Blaze wyj rce z kieszeni i dwa razy rozprostowa donie.
Kostki strzeliy w mro nym powietrzu.
— Jeste gotowy, byku? — zapyta George.
— Tak.
— To id na piwo. Bierz si do roboty.
Blaze poczu, jak panika ciska go za gardo.
— Ej, no nie, przecie ja tego nigdy nie robiem. Zawsze
tylko si przygldaem, jak ty robisz.
— No to dzi koniec tego przygldania. Dziaaj.
— Ale...
Urwa. Gdyby chcia mówi dalej, musiaby krzycze, wic
nie miao to sensu. nieg skrzypia twardo, kiedy George
szed w stron piwiarni. Po chwili miarowy puls basu
zaguszy odgos jego kroków.
— Jezu... — jkn Blaze. — O Jezu Chryste.
I jeszcze do tego zaczy marzn mu palce. Przy takiej
temperaturze bd sprawne tylko przez pi minut. Góra
pi. Podszed do drzwi od strony kierowcy, pewien, e bd
zamknite. Gdyby si tak okazao, to samochód jest spalony,
bo Blaze nie mia wytrycha. To George zawsze nosi wytrych.
Tylko e drzwi byy otwarte. Pocign za klamk, pogmera
chwil w rodku, znalaz rczk do otwierania maski i lekko
szarpn. Potem przeszed na przód samochodu, wsadzi
palce pod mask i podniós j, namacawszy drugi zamek.
Wycign kieszonkow latark, któr mia przy sobie,
wczy i skierowa promie na silnik.

Znajdź przewód od zapłonu.
Ale to wygldao zupenie jak micha z makaronem. Kable
od akumulatora, jakie wyki, przewody od wiecy
zaponowej, przewód paliwowy...
Sta tak i zlewa si potem, który zamarza mu na
policzkach. Wiedzia, e nie da rady. W yciu nie da sobie
z tym rady. I nagle wpad na pewien pomys. Moe
nieszczególnie byskotliwy, ale pomysy miewa tak rzadko,
e kiedy ju jaki si trafi, to trzeba si byo go trzyma.
Wróci do drzwi kierowcy i otworzy je z powrotem.
Zapalio si wiato, ale na to ju nie móg nic poradzi.
Kto, kto by go teraz zobaczy, pewnie pomylaby, e nie
moe odpali silnika i chyba nic dziwnego: wieczorem, w
taki zib... Nawet George nie mógby si przyczepi do
takiego rozumowania. Gdyby nie chcia.
Blaze opuci daszek przeciwsoneczny nad kierownic,
majc wariack nadziej, e spadnie mu do rki zapasowy
kluczyk; niektórzy chowali je w tym miejscu. Ale waciciel
tego samochodu trzyma tam tylko star skrobaczk do lodu
i to ona spada zamiast kluczyka. Blaze poszpera z kolei w
schowku na rkawiczki. Byo w nim peno jakich papierzysk.
Wywali wszystkie na podog, klkajc na siedzeniu kierowcy
i dyszc oboczkami pary. Oprócz papierów znalaz pudeko
Junior Mints, mitówek w czekoladzie, ale kluczyków nie byo.
No i masz, cholerny matole, usysza w myli gos George’a.
Jesteś zadowolony? To teraz może chociaż spróbujesz odpalić na
krótko?
Mog spróbowa, pomyla Blaze. Przynajmniej wyrw
par drutów i zetkn je razem, tak jak robi George.
Zobaczymy, co si stanie. Zamkn drzwi i zgarbiony ruszy
z powrotem na przód forda, ale nagle stan w miejscu.
Przyszed mu do gowy jeszcze jeden pomys. Wróci,

otworzy drzwi, pochyli si, uniós dywanik. I znalaz. Na
kluczyku nie byo napisane FORD ani w ogóle nic, bo by
dorobiony, ale mia kwadratowy uchwyt i wszystko, co
potrzeba.
Blaze podniós go z podogi i ucaowa zimny metal.
Otwarty samochód, pomyla, a potem: Otwarty samochód
i klucz pod dywanikiem. A potem jeszcze: S tu dzisiaj gupsi
ode mnie, George.
Usiad za kierownic, zatrzasn drzwi, wsun klucz do
stacyjki — wszed jak w maso — i zauway, e nie wida
parkingu, bo nie opuci maski. Rzuci szybko okiem w lewo,
a potem w prawo, eby sprawdzi, czy przypadkiem George
nie postanowi wróci, by mu pomóc. Ciosaby Blaze’owi
koki na gowie do sdnego dnia, gdyby tak zobaczy t
mask. Ale George’a nigdzie nie byo wida. Na caym
parkingu nic, tylko samochody, gsto jak drzewa w tundrze.
Blaze wysiad i zatrzasn mask. Potem wróci do drzwi
i nagle zamar z doni wycignit w stron klamki. A
George? Czy nie trzeba teraz i po niego do tej knajpy?
Przysiad bokiem na siedzeniu, spuci gow i zmarszczy
brwi. Lampka pod sufitem ócia mdym wiatem jego
wielkie donie.
Wiesz co, pomyla wreszcie, prostujc si z powrotem.
Kij mu w ryj.
— Kij ci w ryj, George — powiedzia na gos. George
kaza mu przyjecha tutaj stopem. Umówi si z nim, a teraz
znów sobie poszed i zostawi go, eby sam odwali ca
brudn robot. Udao si, bo jakim gupim fartem Blaze
znalaz zapasowy klucz, wic George’owi teraz kij w ryj.
Niech sobie poapie stopa, kiedy jest minus szesnacie.
Blaze zamkn drzwi, wczy bieg i wyjecha z parkingu,
a gdy ju wyprowadzi forda na jezdni, wcisn gaz do dechy.

Samochód szarpn, zarzucajc tyem po twardo ubitym
niegu, a Blaze nadepn z caej siy na hamulec, poraony
nagym atakiem paniki. Co ja wyprawiam, zapyta siebie. Co
ja sobie myl? Jecha bez George’a? Zapi mnie, zanim
ujad pi kilometrów. Albo nawet jeszcze szybciej, na
najbliszych wiatach. Nie mog jecha bez George’a.
Ale przecie George nie yje.
Pieprzenie! Przed chwil z nim gadaem. Poszed do
knajpy na piwo.
Nie yje.
— O rany, George — jkn Blaze, garbic si nad
kierownic. — Ja nie chc, eby nie y. yj, prosz ci.
Przez chwil siedzia nieruchomo. Silnik pracowa bez
zarzutu, nie stuka ani nic, chocia by zimny. Strzaka paliwa
pokazywaa trzy czwarte baku. We wstecznym lusterku
kbi si dym z rury wydechowej, biay i lodowaty.
George nie wyszed z piwiarni. Nie móg wyj, bo nie
wszed. George nie yje. Od trzech miesicy. Blaze poczu,
e zaczyna dygota.
Po jakim czasie wzi si w gar, wdepn gaz i ruszy.
Na najbliszych wiatach nikt go nie zatrzyma, na
nastpnych te nie. Wyjecha z miasta i te go nikt nie
zatrzyma. Kiedy mija rogatki Apex, robi ju osiemdziesit
kilometrów na godzin. Od czasu do czasu samochód trafia
koem na zamarznit kau i lizga si lekko, ale Blaze’owi
to nie przeszkadzao. Pozwala si nie polizgowi. Je dzi
po oblodzonych drogach ju jako nastolatek.
Poza miastem doda gazu do dziewidziesiciu piciu i
dopiero zacza si jazda. Reflektory obmacyway drog
jasnymi palcami dugich wiate, a zaspy po obu stronach
odpowiaday roziskrzonymi odblaskami. Kurde, ale si student
zdziwi, jak przyprowadzi swoj studentk do samochodu, a

tam tylko puste miejsce. I co od niej wtedy usyszy? Ty
matole. Ostatni raz gdzie z tob poszam. Ostatni raz.
— Poszedam — powiedzia gono Blaze. — Jak
studentka, to powie: poszedam.
Umiechn si na t myl, a umiech odmieni jego twarz
nie do poznania. Wczy radio. Byo ustawione na jak
rockow stacj. Zacz krci gak, a znalaz country.
Zanim dojecha do chaupy, zdy si ju rozpiewa na cay
gos i kompletnie zapomnie o George’u.

ROZDZIAŁ 2

Ale rano wszystko sobie przypomnia.
To wanie jest przekle stwo matoów: rozpacz zawsze
dopada ich znienacka, bo nigdy nie pamitaj o wanych
rzeczach. Tylko pierdoy trzymaj im si gowy. Na przykad
ten wierszyk, którego pani Selig uczya w pitej klasie: „Gdzie
bujny kasztan ciele cie , widnieje wiejskiej ku ni dach”. I
po co to komu? Po co takie bzdury komu, kto ni z tego,
ni z owego apie si na tym, e obra kartofli na dwie porcje
i wszystko nagle wali mu si na eb, bo dociera do niego, e
nie musia tyle obiera? Nie musia, bo ten drugi ju nigdy
nie zje choby i pó kartofla?
Chocia w sumie moe to wcale nie bya rozpacz. To
sowo jakby nie do ko ca pasowao. Jeli rozpacz oznacza
wielki pacz i walenie gow w cian, to nie. Dla takich jak
George nie robi si nic z tych rzeczy. Ale samotno — jak
najbardziej. I strach.
George by powiedzia: „Jezu, woysz ty w ko cu czyst
bielizn? To, co masz na sobie, mona ju o cian oprze.
Ohyda”.
George by powiedzia: „A drugi but kto ci zawie,

gupolu?”.
George by powiedzia: „We si, kurwa, odwró, bo widz,
e sam si porzdnie nie przykryjesz. Nia cz chopa jak
dzieciaka”.
Nastpnego dnia po kradziey forda z parkingu pod
piwiarni George siedzia rano w drugim pokoju. Blaze nie
móg go zobaczy, ale wiedzia, e siedzi jak zwykle w swoim
gbokim, zapadnitym fotelu, a gow ma zwieszon tak
nisko, e prawie dotyka brod piersi. Jego pierwsze sowa
brzmiay tak:
— Znowu dae dupy, King Kongu. Gratulacje-sracje.
Blaze sykn, kiedy jego stopy wyldoway na zimnej
pododze. Znalaz buty i wcisn je na nogi. Zerwa si z
óka goy — oprócz tych butów — i podbieg do okna. Na
podwórku nie byo samochodu. Odetchn z ulg — z ust
ulecia mu widoczny oboczek pary.
— Nie daem dupy — powiedzia. — Wstawiem go do
szopy, tak jak kazae.
— Ale ladów to ju nie pozamiatae, co? A moe
wywiesisz tabliczk, co, Blaze? Napisz na niej:
KRADZIONY SAMOCHÓD — TUTAJ. Mógby go
pokazywa ludziom za pienidze. No jak, nie chcesz?
— Jeny, George...
— Jeny, George, jeny, George. Wyjd i pozamiataj lady.
— Dobra. — Blaze ruszy do drzwi.
— Blaze?
— Co?
— A moe by tak najpierw woy gacie?
Blaze obla si piekcym rumie cem.
— Jak dziecko — westchn George z nut rezygnacji w
gosie. — Dziecko, co ju si goli.
George dobrze wiedzia, jak dogry  czowiekowi. Tylko

e znalaz si jeden facet, któremu George dogryz za mocno
i jeszcze to powtórzy. Jak si tak robi, mona dosta czap
i to jest koniec cwaniackich tekstów. Teraz George by
sztywny, a Blaze zmyla sobie, e syszy jego gos i sam
podsuwa mu nieze odzywki. George umar w tym magazynie,
do którego poszli gra w koci.
Chyba mi odbio, e w ogóle próbuj z tym planem,
pomyla Blaze. Taki baran jak ja.
Mimo wszystko wcign bokserki (sprawdzi najpierw
uwanie, czy nie maj plam), potem podkoszulek z dugimi
rkawami, flanelow koszul i par grubych sztruksów. Jego
traperki walay si pod ókiem, a parka z demobilu wisiaa
na klamce u drzwi. Ciepe rkawiczki z jednym palcem
znalaz po duszych poszukiwaniach w kuchni poczonej z
pokojem dziennym, na póce wiszcej nad starym,
zdezelowanym piecykiem na drewno. Na gow wcign
kraciast czapk z nausznikami, pamitajc o tym, eby
daszek by odrobin w lewo, na szczliw stron. Nastpnie
wyszed na dwór i wzi miot opart o futryn.
Poranek by soneczny i dojmujco mro ny. Zaraz za
progiem Blaze poczu, jak caa wilgo, któr mia w nosie, w
jednej chwili zamarza z trzaskiem. Skrzywi si, kiedy wiatr
dmuchn mu w twarz nienym pyem, drobnym jak cukier
puder. George’owi to atwo rozkazywa, pomyla. Siedzi
sobie w domu, grzeje si przy piecu i popija kaw. A wczoraj
wieczorem poszed na piwo i zostawi mnie, ebym sam
zrobi ten samochód. I dalej by siedzia w knajpie, eby nie
mój czysty gupi fart z tymi kluczykami, co je znalazem pod
dywanikiem czy tam w schowku, nie pamitam. Blaze
czasami odnosi wraenie, e George wcale nie jest a takim
dobrym przyjacielem.
Usun miot lady opon, ale zanim zacz, najpierw

przez kilka minut sta i je podziwia. Bienik wyciosa w
niegu male kie, idealnie ksztatne cianki, które rzucay
mikroskopijne cienie. Zabawne, e doskonao moe by a
tak drobna, e nikt jej nigdy nie zauwaa. Patrzy sobie na
nie do woli, a w ko cu si zmczy tym patrzeniem (aden
George go nie pdzi do roboty), wic zabra si do zamiatania
krótkiego podjazdu a do samej drogi. W nocy przejecha
tdy pug nieny, odgarniajc wydmy biaego puchu, którym
wiatr zawsze zasypuje te wiejskie trakty, majce po obu
stronach szerokie, otwarte pola. Pug zatar reszt ladów
opon ukradzionego samochodu.
Blaze podrepta z powrotem do chaupy. Teraz ju tam
nie marz. Kiedy wsta z óka, byo mu zimno, ale po
powrocie z dworu zrobio si ciepo. To te byo zabawne
— jak rónie mona odczuwa kad rzecz. Zdj kurtk,
buty i flanelow koszul. Usiad za stoem tylko w
podkoszulku i sztruksach. Wczy radio i zdziwi si, kiedy
zamiast rocka, którego sucha George, z gonika polay si
ciepe d wiki country. To bya Loretta Lynn; piewaa o
tym, jak dobre dziewczyny si psuj. George, gdyby to
usysza, pewnie by si umia i powiedzia co w stylu: „Jasne,
kotku — moesz mi si zepsu prosto na twarz!”. A Blaze
te by si rozemia, ale gdzie w gbi serca przy tej piosence
zawsze robio mu si smutno. Jak przy wielu innych
piosenkach country.
Kiedy kawa bya ju gorca, zerwa si i napeni dwa
kubki. Do jednego doda sporo mietanki i krzykn:
— George! Kawa czeka, mistrzu! Bo ci wystygnie!
Cisza.
Spojrza na stojc przed nim bia kaw. On przecie
zawsze pi czarn, wic po co mu to? No po co? Nagle co
cisno go za gardo i mao brakowao, eby zapa t

cholern bia kaw George’a i pieprzn o cian, ale w
ko cu si pohamowa. Zamiast tego wyla j do zlewu. To
si nazywa: panowa nad sob. Dorosy facet musi nad sob
panowa, bo inaczej narobi sobie kopotów.
 



Blaze siedzia w chaupie do obiadu. Po obiedzie
wyprowadzi ukradziony samochód z szopy i pojecha.
Zatrzyma si tylko na chwil przy schodkach do kuchni,
eby wysi i obrzuci tablice rejestracyjne piguami ze
niegu. To byo sprytne zagranie. Trudno je bdzie teraz
odczyta.
— Co ty wyprawiasz, na mio bosk? — zapyta
George; jego gos dobiega z chaupy.
— Nie interesuj si — odpowiedzia Blaze. — I tak jeste
tylko gosem w mojej gowie. — Wsiad do forda i wyjecha
na drog.
— Mao to rozwane, co robisz — skomentowa George.
Teraz sycha go byo z tylnego siedzenia. — Prowadzisz
trefny samochód. Nieprzemalowany, na starych numerach,
nic przy nim nie zrobie. Dokd ci niesie?
Blaze milcza.
— Nie jedziesz chyba do Ocoma, co?
Blaze milcza.
— No e kurwa, jedziesz do Ocoma — zgrzytn
George. — Ja pierdol. Nie wystarczy, e pojedziesz tam raz,
jak przyjdzie pora?
Blaze milcza. Nabra wody w usta.
— Posuchaj mnie, Blaze. Wracaj. Jak ci zapi, to
wszystko szlag trafi. Wszystko. Cay plan.
Blaze wiedzia, e George ma racj, a jednak nie zawróci.
Co to jest, e George zawsze musi rzdzi? Nawet po mierci

mu rozkazuje. Jasne, plan by jego: ten jeden duy numer, o
którym ni kady drobny macher. „Kady inny by poleg, ale
nam si uda”, mawia George, ale najczciej by wtedy albo
pijany, albo na haju; nigdy nie brzmiao to tak, jakby
naprawd wierzy w swoje sowa.
Zajmowali si gównie maymi przekrtami, a George’owi
na ogó to wystarczao — niewane, co mówi po pijaku czy
kiedy by najarany. Kto wie, moe ten planowany numer w
Ocoma Heights to bya dla niego zabawa albo „mentalna
masturbacja”, jak mówi czasami, kiedy zobaczy w telewizji,
e jacy gocie w garniturach nawijaj o polityce. Blaze
wiedzia, e George by bystrzakiem. Wtpi tylko zawsze w
jego odwag.
Ale teraz, kiedy ju nie yje, czy pozosta w ogóle jaki
wybór? Zdany na wasne siy Blaze by absolutnie do niczego.
Po mierci George’a jeden jedyny raz próbowa podszy si
pod domokrc, eby wcisn jakiej babce zamówienie na
msk odzie, i musia spieprza jak zajc, eby go nie
zgarnli. A przecie zrobi wszystko dokadnie tak samo jak
George: wybra nazwisko tej kobiety ze strony z nekrologami,
zafundowa jej tak sam gadk i pokaza rachunki dla
nabywcy paccego kart kredytow (mieli ich w chaupie
ca torb, i to z najlepszych sklepów). Potem przeprosi, e
zjawia si w takiej chwili, i zapewni, e jest mu bardzo
przykro, ale interes to interes, a ona na pewno go rozumie.
Powiedziaa, e rozumie. Zostawia Blaze’a w przedpokoju
i posza, jak mówia, po portfel. Do gowy mu nie przyszo,
e zadzwoni na policj. Gdyby nie wrócia do niego z tym
rewolwerem, to pewnie dalej by czeka w przedpokoju i tak
by go zastali gliniarze. Nigdy nie mia zbyt dobrego poczucia
czasu.
Ale wrócia i wzia go na muszk. Widzia dokadnie jej

bro : srebrny damski rewolwer, z inkrustacjami na bokach
i rkojeci wykadan perekami.
— Policja ju tu jedzie — poinformowaa Blaze’a — ale
zanim si zjawi, masz si wytumaczy. Chc si dowiedzie,
co to za szumowina z marginesu przychodzi obrobi wdow,
nad której mem jeszcze si nawet ziemia dobrze nie
zamkna.
Blaze mia gdzie te wyjanienia, których od niego zadaa.
Odwróci si na picie i rzuci do drzwi. Wybieg na ganek,
a z ganku po schodach na alejk. Biega cakiem szybko, kiedy
ju si rozpdzi, ale tak ju mia, e wolno si rozpdza, a
tego dnia dodatkowo obezwadnia go panika. Gdyby tamta
babka pocigna za cyngiel, moga mu wpakowa kulk
prosto w potylic — a cel by spory, bo eb mia jak sklep
— albo odstrzeli ucho, albo na przykad w ogóle chybi; z
tak krótk luf nigdy nic nie wiadomo. Ale nie strzelia za
nim.
Kiedy dotar w ko cu do chaupy, mia cinity odek
i pojkiwa ze strachu. Nie ba si aresztu ani pierdla, nie
ba si nawet policji, chocia wiedzia, e jak zaczn go pyta,
to na pewno pomieszaj mu w gowie na amen, zawsze tak
byo. Przestraszy si tego, jak atwo tamta kobieta go
przejrzaa. Jakby to byo dla niej zupenie oczywiste. George
bardzo rzadko miewa takie wpadki, a poza tym zawsze
wiedzia, e klient si skapn i umia wycign siebie i
Blaze’a z tarapatów.
A teraz ten cay plan. Blaze wiedzia, e nie ujdzie mu to
na sucho — wiedzia, ale mimo wszystko brn dalej. Moe
chcia wróci za kratki. Moe wcale nie byoby tam tak le,
teraz, kiedy George nie yje? Niech kto inny za niego myli
i daje mu arcie.
Moe przyjecha dzi do Ocoma Heights ukradzionym

samochodem wanie po to, eby go zapali? Sun bezczelnie
rodkiem miasta, pod samym domem Gerardów.
Nowa Anglia w zimie jest jak zamraalnik, a ten dom
przypomina lodowy paac. W Ocoma Heights mieszkali
„starobogaccy” (tak mówi George), a ich domy to byy cae
rezydencje. Ogromne trawniki, które zieleniy si wokó nich
latem, teraz przypominay pola niegowe. Zima bya surowa
tego roku.
Dom rodziny Gerardów by najlepszy ze wszystkich.
George mówi, e wybudowano go w stylu
„kolonialno-zasralnym”, ale Blaze’owi wydawa si pikny.
George powiedzia mu, e Gerardowie dorobili si na
transporcie morskim i e pierwsza wojna daa im pienidze,
a druga zrobia z nich ywych witych. So ce odbite od
niegu lnio zimnym ogniem w oknach ich domu. Okien
byo duo. George mówi, e maj tam ponad trzydzieci
pokojów. We wrzeniu robi rozeznanie, podszywajc si
pod pracownika kompanii energetycznej Central Valley
Power, który niby to odczytuje liczniki. Blaze je dzi wtedy
z nim; prowadzi furgonetk, która nie bya kradziona, tylko
raczej poyczona, chocia gdyby policja ich zapaa, to pewnie
by byo, e j ukradli. Na trawniku pod boczn cian domu
jacy ludzie grali w krokieta; byo tam kilka adnych
dziewczyn, na oko ze szkoy redniej albo moe ju z
college’u. Blaze przyglda si im, a w pewnym momencie
zacz si podnieca. Kiedy wróci George i kaza jecha,
opowiedzia mu o tych adnych dziewczynach, których ju
wtedy nie byo wida, bo przeszy na ty domu.
— Widziaem je — powiedzia George. — Takim to si
wydaje, e s lepsze od wszystkich. e niby ich gówno nie
mierdzi.
— Ale i tak s adne — upiera si Blaze.

— A kij z tym, adne czy nieadne — warkn George
marudnym tonem, krzyujc rce na piersi.
— Czy ciebie w ogóle nie krc laski, George?
— Takie jak tamte? Raczysz artowa. Zamknij si ju i
jed .
Blaze przypomnia sobie t rozmow i nie móg
powstrzyma umiechu. George by jak ten lis, co nie móg
dosign winogron, wic mówi wszystkim, e s kwane.
Panna Jolison czytaa im t bajk w drugiej klasie.
To bya dua, liczna rodzina. Byli starsi pa stwo
Gerardowie — starszy pan Gerard mia osiemdziesit lat, a
potrafi jeszcze codziennie obali pó litra; tak mówi George.
Oprócz nich byli modsi i najmodsi pa stwo Gerardowie.
Najmodszy pan Gerard nazywa si Joseph Gerard III i
naprawd by mody, bo mia tylko dwadziecia pi lat. Jego
ona bya parmenk. George mówi, e jak si pochodzi z
Parmy, to znaczy, e si jest makaroniarzem. Blaze zawsze
myla, e makaroniarze to tylko Wosi.
Na ko cu ulicy zawróci i przejecha pod domem Gerardów
jeszcze raz, próbujc sobie wyobrazi, jak to jest wzi lub,
kiedy si ma dwadziecia dwa lata. Min rezydencj i jecha
dalej, do domu. Co za duo, to niezdrowo.
Joseph Gerard III nie by jedynym potomkiem modszych
pa stwa Gerardów, ale jego rodze stwo byo niewane.
Wane byo dziecko. Joseph Gerard IV. Wielkie nazwisko
jak dla takiego szkraba. Kiedy Blaze i George we wrzeniu
odczytywali liczniki, mia zaledwie dwa miesice, wic teraz
bdzie mia, momencik, od wrzenia do stycznia jest raz,
dwa, trzy, cztery, czyli teraz ma sze miesicy. By to jedyny
prawnuk pierwszego Josepha Gerarda.
— Jak chcesz kogo porwa, to tylko niemowlaka —
mówi George. — Taki may dzieciak ci nie rozpozna, wic

nie musisz go kropn. Nie spróbuje ci zwia ani przekaza
komu listu do rodziny, adnych gównianych numerów.
Niemowlak tylko ley i nic nie robi. Nawet nie wie, e kto
go porwa.
Ta rozmowa toczya si u nich w chaupie, przy piwku,
przed telewizorem.
— Ile mog da za takiego dzieciaka? — zapyta Blaze.
— Tyle, e ju nigdy nie bdziesz musia w zimie
sprzedawa lewych prenumerat ani kwestowa na Czerwony
Krzy, odmraajc sobie przy tym dupsko — odpar George.
— Moe by?
— Ale powiedz, ile im zawoasz?
— Dwa miliony — rzuci George. — Jeden dla mnie i
jeden dla ciebie. Nie trzeba by chciwym.
— Chciwy zawsze wpadnie — powiedzia Blaze.
— Chciwy zawsze wpadnie — przytakn George. —
Tak ci uczyem. A robotnik do czego ma prawo, Blejziu?
Tego te ci uczyem.
— Do wypaty.
— Otó to. — George pocign yk piwa. — Robotnik
ma, kurwa, prawo do wypaty.
 



Tak wic Blaze wraca do tej ndznej chaupy, w której
zamieszka razem z George’em po wyprowadzce z Bostonu
na pónoc. Jecha z postanowieniem, e zrobi to, co wymyli
jego kumpel. Pewnie go zapi, ale... dwa miliony dolarów!
Z tak kas mona wyjecha w jakie ciepe strony, eby
nigdy w yciu ju nie marzn. A jak zapi? To najwyej
posadz na doywocie.
I te ju si nigdy w yciu nie zmarznie.
Blaze schowa ukradzionego forda do szopy i tym razem

nie zapomnia, e trzeba pozamiata lady opon. George
bdzie zadowolony.
Na obiad usmay sobie hamburgery.
— Naprawd chcesz to zrobi? — zapyta George z
drugiego pokoju.
— Leysz w óku, George?
— Nie, stoj na gowie i wal konia. Pytaem ci o co.
— Spróbuj. Pomoesz mi?
George westchn.
— Chyba nie mam wyjcia. Musz teraz z tob zosta.
Ale wiesz co?
— Co?
— Bierz tylko milion. Chciwy zawsze wpadnie.
— Dobra, tylko milion. Chcesz hamburgera?
Nie doczeka si odpowiedzi. George znowu nie y.

